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planete extrasolare
Planete Extrasolare
de Ioana Dănescu
Căutarea planetelor solare
(exoplanetelor) este unul dintre cele mai
interesante domenii ale astronomiei.

O exoplanetă (sau planetă extrasolară)
este o planetă care își are orbita în jurul
unei alte stele decât Soarele, aparținând
deci unui alt sistem planetar decât
sistemul nostru solar, ori se mișcă liber
prin galaxie. În galaxia noastră există
miliarde de stele și se apreciază că peste 15
% din ele dispun de planete care le
înconjoară. Există, de asemenea, și
planete care orbitează în jurul stelelor
pitici cenușii sau planete care se mișcă
liber prin galaxie.

Descoperirea exoplanetelor este foarte
dificilă, deoarece acestea nu emit nicio
lumină proprie, se află la distanțe imense
și sunt complet acoperite de stelele lor
gazdă extrem de strălucitoare și din aceste
motive tehnicile normale de observare cu
ajutorul telescopului nu pot fi utilizate.
Exoplanetele sunt importante și pentru
eventuala existență a vieții extraterestre,
deoarece stelele nu pot adăposti viață,
fiind prea fierbinți pentru aceasta.

La începutul anului 1992, radio
astronomii Aleksander Wolszczan și Dale
Frail au anunţat descoperirea a două
planete care orbitează pulsarul PSR
1257+12. Această descoperire a fost
confirmată şi este considerată ca fiind
prima detectare de exoplanete. Se
presupune că aceste planete din jurul
pulsarului s-au format din resturile
neobişnuite ale supernovei care a produs
pulsarul, într-un al doilea tur de formare a
planetei sau altceva pentru a fi nuclee
stâncoase ale giganţilor de gaz care au
supraviețuit cumva și apoi s-au
descompus în orbitele lor actuale.
În ianuarie 2012 erau descoperite și
confirmate 709 planete extrasolare,

4

acestea fiind enumerate în Enciclopedia
Planetelor Extrasolare. Masa acestor
planete este de ordinul masei planetei
Jupiter. Majoritatea exoplanetelor au fost
detectate prin intermediul observațiilor
asupra vitezei radiale și a altor metode
mai degrabă indirecte, decât cu ajutorul
unor imagini reale.
În continuare prezentăm metodele de
detectare a exoplanetelor care s-au
dovedit a fi de succes până în prezent,
precum și a metodelor aflate în curs de
dezvoltare.

spectrului
Acest lucru se întâmplă deoarece undele
se comprimă atunci când steaua se
apropie de observator şi se împrăștie
atunci când steaua se îndepărtează.
Cu cât planeta este mai mare și mai
aproape de steaua gazdă, cu atât steaua se
mișcă mai rapid spre centrul de greutate,
provocând o schimbare mare de culoare
în spectrul de lumină al stelelor. Acesta
este motivul pentru care multe dintre
primele exoplanete descoperite fac parte
din clasa Jupiter (de 300 de ori mai masiv
ca Pământul), cu orbite foarte apropiate
de stelele lor gazdă.

1.Metoda vitezei radiale
2.Măsurarea astrometrică
Măsurarea precisă a vitezei sau
schimbarea poziției stelelor, ne indică
măsura în care mișcarea stelei este cauzată
de forța gravitaționala a planetei. În urma
acestei informații, se poate deduce masa
planetei și orbita.
Metoda vitezei radiale măsoară micile
modificări ale vitezei unei stele, în timp
ce steaua și planeta se mișcă în jurul
centrului lor comun de greutate. În acest
caz, mișcarea este detectată spre
observator însă departe de acesta.
Astronomii pot detecta aceste diferenţe
prin analizarea spectrului de lumină a
stelelor.
În cadrul unui efect cunoscut sub numele
de „Doppler”, undele de lumină care
provin de la o stea aflată în mişcare, față
de noi, sunt deplasate spre capătul
albastru al spectrului. Dacă steaua se
îndepărtează, undele de lumină se
deplasează spre capătul roşu al

La fel ca tehnica vitezei radiale și această
metodă
depinde
de
mişcarea
uşoară a
stelei,
cauzată de
orbita
planetei.
În acest
caz, astronomii sunt în căutare de mici
deplasări ale stelelor pe cer.
Planetele din sistemul nostru solar au
acest efect asupra Soarelui, producând o
mişcare care poate fi detectată de către un
observator poziţionat la o distanță de mii
de ani lumină. Instrumentele de măsurare
astrometrică indică cu precizie poziția
stelelor, comparativ cu alte stele din jurul
lor și astfel sunt capabile să detecteze
orice mișcare a poziției stelei, mișcări
cauzate de orbita planetei
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3. Metoda tranzitelor
În cazul în care o planetă trece direct printre o stea și linia de
orizont a observatorului, aceasta blochează o mică parte din
lumina stelei, reducându-i astfel luminozitatea aparentă.

Atunci când această tehnică este combinată cu metoda vitezeiradiale, poate fi determinat cu precizie un număr mare de
parametri, inclusiv masa care poate fi folosită pentru a deduce
compoziţia planetei. Metoda tranzitului permite studierea
atmosferei planetei.
Când o planetă tranzitează o stea, lumina stelei trece prin
atmosfera superioară a planetei. Prin studierea spectrului stelar
la o rezoluție mare se pot detecta elemente chimice prezente în
atmosfera planetei. Atmosfera planetei poate fi detectată și
prin măsurarea polarizării luminiice trece prin sau este
reflectată de atmosfera planetei. De asemenea, eclipsa
secundară (când planeta trece prin spatele stelei față de noi)
permite măsurarea directă a radiației planetei. Scăzând
intensitatea fotometrică a stelei în timpul eclipsei secundare
din intensitatea luminoasă a stelei înainte de eclipsă sau după
se reține doar semnalul cauzat de planetă. Astfel poate măsura
temperatura planetei sau chiar detecta posibile semne de
formațiuni noroase.

Instrumentele sensibile pot detecta aceste scăderi
periodice în luminozitate. Începând cu perioada și
intensitatea tranzitului, orbita și dimensiunea
însoțitorilor planetari pot fi calculate. Planetele
mici vor produce un efect mai mic și vice-versa.
Misiunile care folosesc metoda tranzitelor, cum ar
fi Kepler şi navele spaţiale CoRoT, sunt capabile să
monitorizeze simultan un număr mare de stele,
pentru detectarea scăderii în luminozitate cauzată
de tranzitele planetelor. Misiunea Kepler a
descoperit peste 1.000 de exoplanete potenţiale
până acum, folosind această metodă.
Chiar daca reducerea de intensitate luminoasă
produsă de planetă este în general între 0,01% și 1%
aceasta poate fi detectată cu telescoapele actuale,
inclusiv cu telescoape mari de amatori datorită și
sensibilității camerelor ccd astronomice
disponibile. Metoda fotometrică are însă
dezavantajul că steaua care este studiată ar trebui să
aibă un plan orbital al planetelor însoțitoare care să
fie pe muchie față de noi. Se consideră ca mai puțin
de 1% din stele au acest tip de orbită.
Această metodă provine de la una dintre intuiţiile
teoriei relativității a lui Einstein: „gravitație, spaţiu,
unde”. În mod normal ne gândim că lumina se
propagă în linie dreaptă, însă undele de lumină devin îndoite
atunci când trec printr-un spațiu care este deformat de
prezența unui obiect masiv, cum ar fi o stea. Atunci când o
planetă trece prin fața unei stele, gravitația planetei se va
comporta ca o lentilă. Astfel razele de lumină se concentrează
și determină o creştere temporară bruscă a luminozităţii şi
schimbarea poziţiei aparente a stelei.

Curba de lumină a planetei WASP 43B realizată de un astronom amator cu un
telescop C11 Celestron.

4. Metoda imaginilor directe
Obținerea unor imagini reale ale exoplanetelor, este extrem de
dificilă datorită luminozității stelei, comparativ cu planeta sa.
Cu toate acestea, optica adaptativă şi metodele inteligente de
observare au reprezentat o adevărată mână de ajutor în
obținerea unor imagini ale exoplanetelor, existând
posibilitatea ca mult mai multe să apară în viitor.
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planete extrasolare
O metodă de imagistică directă este coronografia, care
folosește un dispozitiv de mascare special pentru a bloca
lumina unei stele, astfel că planetele care orbitează în jurul ei
pot fi văzute mult mai clar. În spaţiu, acest dispozitiv de
mascare este sub forma unui disc stelar mare, amplasat exact
în fața telescopului. (Hubble Space Telescope Image)
O altă metodă
de imagistică
directă, este
interferometr
i a ,
c e
utilizează
interferența
l u m i n i i
pentru a
combina
lumina de la
mai multe
telescoape,
astfel încât
undele de
lumină de la
stele se anulează reciproc, lăsând în urmă lumina de la orice
exoplanete care ar putea fi prezente. Large Binocular
Telescope Interferometer (LBT) și Interferometrul Keck,
ambele instrumente folosesc această metodă pentru a
identifica exoplanetele.

5. Metoda Lentilelor Gravitaționale
Această metodă are la bază efectul de lentilă gravitațională. La
baza acestei tehnici stă teoria relativității a lui Einstein,
potrivit căreia obiectele masive din prim-plan pot îndoi undele
de lumină provenite de la obiectele de fundal, datorită atracției
gravitaționale a acestora. Acest lucru poate genera mai multe
imagini distorsionate, mărite şi luminate de sursa de fundal.
Această tehnică este utilizată cu succes de către grupul OGLE
(Optical Gravitational Lensing Experiment), detectând de-a
lungul timpului mai multe sisteme planetare.
În practică, această tehnică se întâlnește destul de rar deoarece
alinierea necesară este foarte precisă și dificil de prevăzut.
Astronomii pot folosi efectul lentilelor gravitaționale pentru a
identifica obiectele care nu emit lumină sau mai degrabă sunt
nedetectabile.
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Planete extrasolare interesante descoperite până în
prezent
O planetă extrasolară (exoplanetă) deosebită este Gliese 581 c,
care a fost descoperită în aprilie 2007 la Observatorul
Astronomic din Geneva. Ea prezintă temperaturi de suprafață
între 0 și 40 °C. Ca urmare, dacă acolo ar exista apă, atunci ea sar afla în stare lichidă, îndeplinind astfel măcar una dintre
condițiile necesare pentru existența vieții extraterestre.
Distanța până la Gliese 581 c este de 20,5 ani-lumină.
O altă exoplanetă notabilă este —HR 8799 c, care se află în
constelația Pegasus. Este o planetă uriașă tânără (are mai puțin
de 60 milioane de ani). Masa ei este de 3.000 de ori mai mare
decât cea a Pământului, iar distanța până la ea este de 130 anilumină. A putut fi studiată prin vizualizare directă cu ajutorul
telescopului VLT din Chile, ocazie cu care analiza
spectrografică a dezvăluit compoziția sa: metan amestecat cu
dioxid de carbon. Viața extraterestră pe HR 8799 c este foarte
puțin probabilă.
Exoplaneta —Corot-9b a fost descoperită încă de acum câțiva
ani la —Agenția Spațială Franceză. Este vorba de o planetă
gazoasă care apare în constelația Șarpele și are mărimea lui
Jupiter. Planeta se aseamănă cu Pământul în ceea ce privește
temperaturile la suprafață, acestea variind între -20 și +160 °C.
O rotație completă în jurul stelei sale centrale durează 95 de
zile pământene. Din păcate însă distanța până la Corot-9b este
imensă: circa 1.500 ani-lumină.
În septembrie 2010 este descoperită exoplaneta Gliese 581 g.
Multe caracteristici ale ei se aseamănă cu cele ale Pământului,
astfel încât pe ea ar fi posibilă o formă de viață extraterestră.
În decembrie 2011 a fost descoperită exoplaneta Kepler-22b,
prima exoplanetă tranzit, cu dimenisiuni apropiate de cele ale
Pământului, care orbitează în zona locuibilă a unei stele
asemănătoare cu Soarele.
În 5 ianuarie 2012 au fost descoperite alte cinci exoplanete
Kepler, urmând să fie confirmate, respectiv: Kepler-20b,
Kepler-20C, Kepler-20d, Kepler-20e, Kepler-20f.

Detectarea planetelor extrasolare de către
astronomii amatori
Mulți astronomi amatori dețin telescoape care dacă sunt
configurate corect pot fi utilizate pentru detecția planetelor
extrasolare mari de tip jovian prin metoda tranzitelor. Metoda
se pretează pentru utilizarea de către astronomii amatori
întrucât presupun doar deținerea unui telescop cât mai mare și
a unei camere ccd astronomice cu cip monocrom (ideal fără
antiblooming), ceea ce multi amatori dețin deja, iar cele mai
populare softuri de prelucrare a imaginilor (MaximDL,
CCDSoft etc.) au deja implementate în ele rutine de analiză
astrometrică și fotometrică a stelelor
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foto: www.universetoday.com

Amatorii pot aduce două tipuri de rezultate la cercetarea planetelor extrasolare. În cel mai fericit caz pot descoperi o nouă planetă
extrasolară (deși în viitor va deveni mai dificil datorită misiunilor satelitare automate dedicate). Dar observațiile amatorilor sunt
foarte utile în confirmarea posibilelor planete extrasolare descoperite de observatoarele mari. O posibilă planetă extrasolară are
nevoie de reconfirmare prin observații repetate pentru a elimina posibilitatea influențelor rezultatelor datorate condițiilor
atmosferice sau prezenței unor pete solare mari pe acea stea sau pulsații periodice ale stelei și pentru eliminarea falselor rezultate
pozitive. Astronomii profesioniști au dificultăți în obținerea de timp pe telescoapele mari pentru observarea continuă, astfel că
amatorii au o șansă să contribuie la cercetarea științifică prin observații asupra obiectelor din listele de posibile candidate la statutul
de exoplanetă. Deși sunt mai puține planetele care pot fi detectate prin metoda tranzitelor, aceasta este cea mai accesibilă metodă
pentru amatori. Este suficient un telescop cu apertura de 25-40cm pentru detectarea celor mai mari planete extrasolare cunoscute.
Dar cu cât este mai mare telescopul, cu atât vor fi accesibile mai multe planete. Cea mai mare problemă este raportul semnal / zgomot,
ceea ce înseamnă că transparența și stabilitatea atmosferei au o influența mare asupra imaginilor. Este necesar a avea o transparență și
stabilitate cât mai mare a cerului pentru a elimina influenețe atmosferice asupra rezultatelor. Confirmarea exoplanetelor prin metoda
tranzitelor necesită măsurări multiple ale intensității luminoase a stelei (cu cât e mai mare perioada orbitală a planetei, cu atât este
mai mare perioada dintre observații) și urmărirea acesteia în perioadele de eclipsă pentru a elimina rezultatele pozitive false.
Orice demers științific presupune cunoașterea teoriilor și metodelor necesare pentru realizarea activității științifice. În cazul
astronomilor amatori, Bruce Gary a publicat o carte pe înțelesul tuturor dedicată detecției exoplanetelor prin metoda tranzitelor:
„EXOPLANET OBSERVING FOR AMATEURS” disponibilă acum gratuit pe situl lui: http://brucegary.net/book_EOA/x.htm.
Cartea lui Bruce este rezultatul a multor ani de căutare de exoplanete în cadrul grupului de cercetare XO, ce a descoperit și câteva
exoplanete folosind telescoape de amatori și mai multe metode de căutare. JPL deține un minisite destinat căutării planetelor
extrasolare cu date la zi și bibliografie utilă amatorilor la adresa http://planetquest.jpl.nasa.gov/. Enciclopedia planetelor extrasolare
pune la dispoziția publicului articole recente și surse bibliografice necesare. De asemenea AAVSO pune la dispoziția amatorilor o
serie de resurse educaționale în domeniul fotometriei și astrometriei.
Recomandăm ca demersul în căutarea exoplanetelor să înceapă cu identificarea unei planete cunoscute cu perioadă orbitală mică de
cateva ore/zile pentru a putea pune în evidență în mod sigur eclipsa și curba de lumină. Enciclopedia planetelor extrasolare
(http://exoplanet.eu) conține date despre toate programele actuale și proiectele de cercetare a exoplanetelor, inclusiv cele efectuate
de amatori, și liste cu stelele posibile a avea exoplanete. În continuare astromomul amator poate începe studierea și observarea
stelelor din listele cu posibile candidate. Datele obținute pot valorificate prin transmiterea lor la AAVSO (American Association of
Variable Star Observers - http://www.aavso.org/) sau prin afilierea și transmiterea lor în cadrul diferitelor programe de cercetare ale
amatorilor sau care acceptă amatori precum AXA, Transitsearch, Astro Gregas.
Nu este necesar să dețineți un telescop pentru a descoperi exoplanete. Datele obținute de telescoapele spațiale precum Kepler sunt
disponibile pentru cercetare de către oricine dispune de un calculator pe www.planethunters.com. Întrucât misiunea Kepler
analizează aproximativ 150000 de stele, produce multe date. Algoritmii de filtrare și analizare automată a lor nu pot surprinde însă
toate stelele cu posibile planete, astfel că amatorii își pot aduce aportul în analizarea curbelor de lumină.
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interviu
Paul Dolea
Cluj-Napoca, Romania

A absolvit un liceu
renumit din Cluj,cu
specializare în electronică
aplicată şi tehnologii
nucleare. A urmat
Facultatea de Fizică cu
specializare în electronică
şi radiofizică.După
absolvire a fost profesor. În
1984 a obţinut acreditare
de metrolog în domeniul
Timp-frecvenţe şi
Coordonator al activitaţii
de metrologie la Direcţia
de Radio şi Televiziune
Cuj. Din 2002 face parte
dintr-un colectiv de
cercetare si dezvoltare în
domeniul comunicaţiilor
prin satelit şi supraveghere
spaţială adâncă. A
participat la proiectele
TELSAT,HOTSAT,PORTASAT,
SCANSAT,GOLIAT,DOG,LE
OSCOPE,GENSO. A
participat la conferinţe
naţionale şi internaţionale
în domeniu, a publicat
zeci de articole ştiinţifice
sau de popularizare a
ştiinţei. A iniţiat construirea
Observatorului Astronomic
Mărişel şi a lucrat direct la
construcţia lui precum şi la
realizarea Staţiei de
comunicaţii în banda S cu
sateliţi artificiali ai
Pământului. A iniţiat şi a
pus bazele Şcolii de Vară
"GENERAŢIA URMĂTOARE"MĂRIŞEL. În septembrie
2009 a fost admis la
Şcoala Doctorală a
Universitaţii Tehnice din
Cluj-Napoca cu un
proiect de cercetare în
domeniul undelor
electromagnetice de
joasă frecvenţă.
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În primul rând dorim să vă mulţumim că
aţi acceptat să ne răspundeţi la câteva
întrebări. Întrebările din cadrul
interviului se vor referi atât la activitatea
dvs. profesională cât şi la proiectul
satelitului Goliat.

1. Vă rugăm să ne descrieţi, în câteva
rânduri, activitatea dvs. profesională
din domeniul radioastronomiei şi
comunicaţiilor spaţiale.
Multe benzi de frecvenţe alocate
comunicaţiilor radio sunt alăturate
benzilor de interes în radioastronomie şi
de aceea cele două domenii de activitate
sunt complementare. Pentru că
cercetarea ştiinţifică are nevoie de
finanţare, firma privată în cadrul căreia
lucrez ca cercetător ştiinţific a dezvoltat şi
două activităţi de prestări servicii: o
activitate de producţie soft şi o altă
activitate,în domeniul
telecomunicaţiilor. Aceasta a doua
activitate consta în asigurarea unor căi de
comunicaţie radio securizate şi de bandă
largă, în zonele izolate geografic sau
lipsite de infrastructură. Astfel, în ultimii
zece ani, am instalat sute de terminale
unidirecţionale şi multe zeci de terminale
bidirecţionale destinate comunicării
radio cu sateliţi artificiali ai Pământului.
Activitateamea de cercetare ştiinţifică
este îndreptată spre “Radio Science”,
adică urtilizarea undelor radio în
cercetarea ştiinţifică. Partea care este
comună cu radioastronomia a acestui
domeniu de cercetare ştiinţifică, este
domeniul meu de expertiză.
radioastronomie nu a fost o întâmplare.

2. Ne puteţi spune cum a apărut
pasiunea dvs. pentru acest domeniu?
În urmă cu aproape zece ani activitatea de
cercetare ştiinţifică a firmei clujene
BITNET CCSS s-a orientat spre domenii
strâns legate de radiocomunicaţiile
spaţiale, mai precis, utilizarea sateliţilor
artificiali ai Pământului pentru stabilirea
unor legături radio cu zone izolate sau
lipsite de infrastructură de
telecomunicaţii.

Se ştie că înrăutăţirea condiţiilor de
propagare şi perturbaţiile
electromagnetice de origine naturală sau
artificială pot duce la întreruperea
comunicaţiei radio. Necesitatea găsirii
unor soluţii tehnice pentru problemele
cu care ne-am confruntat precum şi
găsirea unor explicaţii ştiinţifice la
situaţiile în care calitatea legăturii radio
s-a înrăutăţit brusc, m-a determinat să
analizez şi alte domenii de frecvenţe
radio, adiacente celor destinate
comunicaţiilor radio cu sateliţii
artificiali. De altfel, încă din primele
clase de liceu am fost interesat de
radiocomunicaţii, de astronomie şi
cosmologie, aşa că “alunecarea “ spre
radioastronomie nu a fost o întâmplare.

3. Care sunt rezultatele obţinute de
dvs. până în prezent, în domeniu?
Încă nu mă pot lăuda cu rezultate
deosebite. Deocamdată, Observatorul
astronomic Mărişel se afla în faza de
construcţie. Până la această dată, doar o
parte a echipamentelor ştiinţifice au fost
instalate. Pentru aceste echipamente sau făcut şi testele de validare a
funcţionalităţii lor. Deci, deocamdată,
pot vorbi doar de rezultate parţiale. Dar
faptul că am pus bazele unui observator
astronomic şi a unui poligon destinat
cercetării ştiinţifice cu ajutorul undelor
radio, pe un teren cu suprafaţa de
4000mp situat în munţi la altitudinea de
1130m, cred că poate fi considerat un
rezultat pozitiv. Pe de altă parte, faptul
că patru cercetători îşi fac cercetările
doctorale sau postdoctorale la baza de
cercetare din Mărişel nu poate fi trecut
cu vederea. În fine, dar nu în ultimul
rând ca importanţa, am pus bazele ªcolii
de vară “Generaţia Următoare” care în
anul 2012 se va afla la a III-a ediţie.
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În cadrul acestei şcoli, elevi de 12-16 ani
fac primii paşi în astronomie optică şi în
radioastronomie.
Activitatea ştiinţifică s-a concretizat în
participarea echipei de cercetători din
care fac şi eu parte la proiecte de
cercetare la nivel naţional, europenan sau
chiar mondial. Rezultatele activităţii de
cercetare desfăşurate la Mărişel au fost
prezentate la conferinţe ştiinţifice sau au
fost
publicate în reviste ştiinţifice
recunoscute la nivel mondial.

4. Care este cea mai mare satisfacție
profesională obținută de-a lungul
desfăşurării activității dvs. ?
În multitudinea de satisfacţii profesionale
pe care le-am avut de-a lungul activităţii
mele este greu să stabilesc o ierarhie. Voi
face totuşi o enumerare cronologică a
momentelor importante din activitatea
mea profesională: în anul 1987 un
echipament de supraveghere a
funcţionării emiţătorilor de televiziune
din Ardeal, proiectat şi realizat de mine, a
obţinut premiul II la o competiţie
naţională dedicată cercetării ştiinţifice
aplicative. Nu după mult timp am reuşit să
finalizez construcţia
primului meu
receptor de imagini TV transmise prin
satelit. Eram pe atunci unul din puţinii
romani care au reuşit această
performanţă. Am avut satisfacţii
profesionale deosebite şi că metrolog,
coordonator al activităţii de metrologie la
Direcţia de Radio şi Televiziune Cluj.
Atunci când reuşeam să repar şi să
calibrez echipamente de măsură care
costau zeci de mii de dolari, cu
performanţe duse la limitele naturale ale
procesului fizic pe baza căruia se efectua
măsurarea, satisfacţia ere deosebită.
Mai recent, asigurarea conectivităţii la
reţeaua Internet a unor puncte de lucru
pierdute în creierii munţilor sau
recunoaşterea internaţională a activităţii
ştiinţifice pe care o desfăşor, mi-au produs
satisfacţii deosebite.

Activităţile desfăşurate în cadrul Observatorului Astronomic Mărişel pot fi grupate în
următoarele categorii:
Observaţii astronomice în spectrul vizibil şi în spectru radio
Supraveghere radio şi în vizibil a unor sateliţi artificiali ai Pământului
Teste de comunicare radio cu sateliţi artificiali de orbită înaltă (High Earth Orbit), de
orbita medie (Medium Earth Orbit) sau de orbită joasă (Low Earth Orbit).
Analizarea ştiinţifică a undelor electromagnetice din spectrul radio sau a celor de foarte
joasă frecvenţă, pentru a pune în evidenţă evenimente astronomice sau cele legate de
“vremea spaţială”
Activităţi educative pentru elevi şi studenţi
Activităţi de popularizare a ştiinţei şi a cercetării ştiinţifice.
Pentru a asigura desfăşurarea în bune condiţii ale acestor activităţi avem, deocamdată,
următoarele echipamente. O antenă parabolică prime focus cu diametrul reflectorului
de 4m destinată recepţiei în intervalul 3,5-12,5 GHz. Antena este motorizata, cu control
separat al azimutului şi al elevaţiei, comenzile fiind computerizate.
O antenă parabolică prime focus cu diametrul reflectorului de 3m destinată recepţiei în
intervalul 1,2-5,5 GHz. Şi aceasta antenă este motorizata şi are sistemul de comandă
computerizat. Poate fi orientata rapid către orice punct de pe bolta cerească şi poate
urmări sateliţi de orbita medie şi joasă.
Clădirea Observatorului Astronomic, dotată cu o cupolă automatizată cu diametrul de
3m
Un telescop optic cu diametrul oglinzii de 15 cm şi montura ecuatorială cu funcţie
GOTO
O serie de receptoare radio care acoperă parţial spectrul undelor electromagnetice,
începând de la frecvenţe de câţiva Hz şi terminând cu 13 GHz
Osciloscoape, analizoare de frecvenţe, multimetre, generatoare de radiofrecvenţa şi
alte aparate de măsură şi control
Standard de timp controlat prin sateliţi GPS, care asigura etalonarea în timp real a
reţelei de calculatoare
Este deasemenea foarte importantă dotarea pe care o avem cu echipamente de calcul de
ultima generaţie care asigura viteza de calcul necesară procesării unei cantităţi mari de
date, în timp real.
Având în vedere că, datorită dificultăţilor financiare, activitatea ştiinţifică desfăşurată
la Observator nu are un caracter permanent, aparatura ştiinţifică transportabila o
păstrăm la sediul din Cluj al firmei BITNET. În funcţie de experimentele ştiinţifice sau
testele pe care le programăm, transportam de la Cluj aparatele şi echipamentele
necesare şi personalul angrenat în acele activităţi.

5. Descrieţi-ne descrieți câteva
dintre echipamentele dvs., în special
Observatorul Astronomic și
Radiotelescoapele.
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interviu
6. În cât timp și cât de greu a fost să realizați acest
ansamblu de studiere a spațiului ?
Am cumpărat o mare parte din terenul aferent Observatorului
în toamna anului 2005. Ritmul de instalarea echipamentelor a
fost lent, fiind dictat de ritmul în care am putut finanţa, din
venituri proprii, acest proiect. Despre greutăţi mi-e greu să-mi
aduc acum aminte… În fundaţia antenei parabolice de 4m am
turnat aproximativ 14 tone de beton… Am realizat racordarea
Observatorului la reţeaua de distribuţie a energiei electrice,
am realizat alimentarea cu apă potabilă, gard, poarta de acces,
etc.
Nimic nu a fost uşor sau ieftin.

7. Ce reacții au avut vecinii dvs., în urma instalării acestor
echipamente astronomice ?
La început m-au privit cu neîncredere, crezând că “bat câmpii”.
După ce au văzut că Observatorul prinde contur, şi-au dat
seama că nu glumesc. Ceea ce le-a fost foarte greu să înţeleagă şi
nu au înţeles nici în ziua de azi este ca terenul, chiar dacă este
păşune, este proprietate privată şi vacile, caii, porcii sau alte
orătanii nu sunt binevenite în acel loc. Poate, cu timpul, voi
rezolva şi acest aspect.

8. În ce constă participarea dvs. în cadrul proiectului
satelitului Goliat?
Firma BITNET nu face parte din
consorţiul de firme aflate în linia
întâi a proiectului Goliat.
Cunoscând însă posibilităţile
ştiinţifice şi tehnologice de care
dispunem, Agenţia Spaţială
Romana ne-a cooptat în faza
iniţială a acestui proiect cu
scopul de a realiza o staţie de
rezervă pentru comunicaţiile
radio cu satelitul Goliat. Acum,
după plasarea satelitului Goliat pe orbita circumterestră,
căutam zilnic stabilirea contactului radio cu acest nanosatelit.
Am reuşit recepţii sporadice şi neconcludente deoarece
vremea potrivnică ne-a forţat să rămânem deocamdată la Cluj,
unde zgomotul electromagnetic în banda alocată comunicării
radio cu Goliat, este infernal. Pe de altă parte, lansatorul (ESA)
a modificat parametrii iniţiali ai orbitei satelitului, trecând de
la o orbită aproape circulară, la una foarte excentrică, iar
trecerile favorabile ale lui Goliat deasupra României, în această
perioadă, au loc doar o dată pe zi, înainte de ivirea zorilor. Sper
că la data apariţiei acestui interviu să fi reuşit o conectare radio
stabilă cu satelitul Goliat, din Observatorul Astronomic
Mărişel.
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9. Care este părerea dvs. despre acest proiect precum şi
despre rezultatele ce vor fi obținute ?
Proiectul are o importanţă deosebită deoarece, după foarte
mulţi ani, România poate să revină în elita participanţilor la
proiecte de explorare a spaţiului cosmic. Au afirmat mulţi că
sunt zeci de state care au sateliţi artificiali proprii. Trebuie să
vin aici cu precizări: sunt multe state care exploatează sateliţi
de telecomunicaţii care au fost proiectaţi, construiţi şi plasaţi
pe orbita de doar câteva supraputeri din domeniul spaţial.
Faptul că o echipă de tineri cercetători dein România a
proiectat şi a construit un satelit destinat cercetării ştiinţifice,
nu este de neglijat. Acest pas este foarte important în revenirea
României în elita astronauticii mondiale.
Despre rezultate le experimentelor ştiinţifice ce se vor face la
bord este prematur să discutăm acum. Un prim rezultat concret
este realizarea unui satelit artificial care a trecut cu succes
testele stabilite de lansator şi a fost “acceptat la bord”. Pe de altă
parte, echipa de cercetători romani a avut contacte dese cu
Agenţia Spaţială Europeană şi a învăţat pe viu cum trebuie să
participi activ la o misiune spaţială.

Vă mulțumim !

www.skywatcher.ro
Camere ccd planetare Imaging Source
Toată gama de camere ccd
planetare Imaging Source este
acum în stoc!

Orice astronom amator poate obţine imagini planetare şi
lunare folosind cele mai bune camere ccd pentru fotografie
planetară de la Imaging Source. Având un zgomot de fond
extrem de mic şi cipuri ccd foarte sensibile, camerele ccd
planetare Imaging Source sunt cele mai folosite pentru
fotografie planetară de către astronomii amatori şi
profesionişti deopotrivă. Internetul este plin de imagini
obţinute cu aceste camere, ce atestă performanţele extraordinare ale
acestor camere. Mai mult, camerele ccd Imaging Source sunt foarte fiabile în
timp, întrucât sunt construite la standarde industriale.

astrofotografie
Scala imaginilor şi rezoluţia
de Horațius Flueraș
Aproape toți amatorii fără cunoștințe de bază și experiență care
fac primii pași în astrofotografie caută telescoape mari și
aparate foto sau în cel mai fericit caz camere ccd cu cipuri cu
mulți megapixeli și se întreabă de câte ori mărește telescopul
lor, încercând în același timp să folosească și o lentilă barlow cu
un factor de mărire cât mai mare posibil (2x-5X) pentru a
„mări”. De foarte multe ori am fost martorul unor atitudini
contrariate, neîncrezătoare și dezamăgiri instantanee în urma
răspunsurilor primite, având la bază lipsa cunoștințelor
amatorului de astrofotografie. Într-un articol publicat în
numerele anterioare ale revistei am discutat diferențele,
avantajele și beneficiile camerelor ccd astronomice față de
camerele foto dslr. În articolul de față ne vom referi strict la
camerele ccd astronomice (deși noțiunile se aplică și la
camerele dslr) pentru a analiza rezoluția imaginilor și scala lor
și a demostra că nu numărul de megapixeli contează în
astrofotografie, ci camera adecvată este un echilibru între
dimensiunea pixelilor, suprafața cipului, raportul focal și
distanța focală a telescopului.
Rezoluția unei camere ccd se poate imagina ca fiind spațiul din
realitate (exprimat în grade/minute/secunde) surprins de
fiecare pixel al unei camere. Astfel rezoluția se poate calcula ca
un raport dintre dimensiunea pixelilor și distanța focală a
telescopului, cu formula:
Rezoluția = (Mărimea pixelilor / Distanța focală a telescopului) x 206.

Mărimea pixelilor în camerele actuale este în domeniul
micronilor, iar distanța focală se exprimă în milimetri.
Rezoluția este astfel exprimată în secunde de arc per pixel.
Cunoscând aceste două valori ale cipului și telescopului putem
calcula rezoluția obținută cu o cameră în diferite telescoape.
Binarea pixelilor modifică rezoluția producând prin alăturarea
a 2 sau 3 pixeli adiacenți lungime și lățime un superpixel mai
mare. De exemplu, în cadrul binării 2X2 obținem un
superpixel alcătuit din 4 pixeli și o dublare a lungimii cercului
de arc surprinsă de un pixel. Dacă de exemplu avem o cameră
cu un cip cu pixeli cu latura de 9 microni și o folosim cu un
telescop cu distanța focală de 1000mm, vom obține o rezoluție
de 1,8”/pixel. Această rezoluție este teoretică, pentru ca în
realitatea amosfera limitează rezoluția efectivă atinsă. În
România rezoluția în zonele de deal este în general cuprinsă
între 2”/pixel și 4”/pixel, foarte rar în zonele mai înalte
atmosfera permite rezoluții până la 1”/pixel. Înseamnă acest
lucru că este inutil să se folosească combinații de
telescop/cameră care dau rezoluții teoretice sub 2”? Răspunsul
este nu, datorită opticii un sistem optic formează o imagine a
unui punct de lumină (stea) sub forma unei curbe gausiene. Să
presupunem că steaua noastră rotundă ocupă pe cip un pixel.
Pixelul pătrat va fi complet iluminat, astfel că în imagine steaua
nu va fi redată fidel.
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Dacă steaua poate fi încadrată într-un pixel, dar ajunge pe cip la
intersecția a 4 pixeli, lumina stelei va ilumina toti cei 4 pixeli și
va fi redată tot sub forma unui pătrat mai mare, deci nu foarte
fidel. Să presupunem că pixelii sunt mai mici și aceeași stea
ocupă pe cip un sector format din 3X3 pixeli, din care doar cel
central este complet iluminat. În acest caz imaginea stelei are o
formă aproximativ rotundă, mai fidelă decât în cazurile
anterioare. Astfel având o rezoluție de 3 ori mai mare decât cea
ideală pentru condițiile atmosferice locale, obținem o imagine
mai fidelă a stelei.

Există două moduri de a crește rezoluția. Prima este prin
folosirea unei camere ccd cu pixeli mai mici. Problema este că
suntem limitați de camerele disponibile în prezent și bugetul
disponibil pentru o cameră. De asemenea, pentru obținerea
unui câmp vizual mai larg cu camere cu pixeli mici, este nevoie
de o cameră cu mulți pixeli. A doua variantă este prin creșterea
distanței focale a telescopului. Acest lucru duce la îngustarea
câmpului vizual, creșterea raportului focal (făcând sistemul
mai încet), ceea ce duce la creșterea timpilor de expunere. În
acest caz ar fi ideal un telescop cu raport focal mic (rapid) cu o
distanță focală lungă, însă acest lucru înseamnă un diametru
mare. În acest sens telescoapele Schmidt-Cassegrain Celestron
sunt interesante întrucât permit fotografia la 3 distanțe focale
și 3 raporturi focale: raportul nativ f/10 si distanța focală nativă,
raport f/6,3 prin folosirea unui reducator de focală obținânduse o distanță focală intermediară și la raportul focal f/2-f/2,3 al
oglinzii principale la o distanță focală mică.
Dimensiunea pixelilor are legătură și cu raportul
semnal/zgomot. Detaliile mici și fine sunt dependente de
raportul semnal/zgomot care depinde și de rezoluția sistemului
prin care se face fotografia. Imaginile subcuantizate (pixeli mai
mari decat valoarea rezoluției permisă de atmosferă) sunt
afectate de o reducere a raportului semnal/zgomot. Pentru a
întregistra pe cip cele mai slabe stele printr-un anumit telescop
este necesar ca rezoluția teoretică a sistemului de imagistică să
fie cel puțin egală cu rezoluția efectivă permisă de atmosferă. O
rezoluție teoretică mai mare produce un raport semnal/zgomot
mai mare.
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Pentru cercetare este foarte importantă rezoluția teoretică a
sistemului telescop/cameră ccd întrucât dorim să surprindem
întreaga informație posibilă, la un raport semnal/zgomot bun,
cu o definiție bună a imaginii și cu un câmp vizual suficient de
mare astfel încât să încapă toate obiectele pe care le vom studia.
Astfel că trebuie aleasă o cameră cu pixeli în funcție de
telescopul pe care va fi folosită. Pentru fotografie astronomică
estetică, rămâne valabil criteriul dimensiunii pixelilor în
funcție de telescopul folosit, rezoluția teoretică fiind
recomandabil să fie de aproximativ 2 ori mai mare decât
rezoluția practică permisă de atmosferă. Nu este o regulă
precisă, ci derivată din practica astrofotografiei.
Să presupunem că avem un telescop cu o distanță focală de
900mm (de exemplu un Equinox 120 ED), unul cu distanța
focală de 2000mm (un C8 Celestron) și unul cu distanța focală
de 1280mm (C8 Celestron cu un reducător de focală f/6,3).
Avem 2 camere ccd, un Atik 314L+ cu pixeli de 6,45X6,45
microni (1392X104 pixeli, cip de 11mm diagonala) și un Atik
383L cu pixeli de 5,4X5,4 microni (3362X2554 pixeli, cip de
22,5mm diagonala)
În tabelul de mai jos am calculat rezoluțiile teoretice în cazul
celor trei telescoape și camere.

Telescop
Cameră
Atik 314L
(6,45X6,45u)
Atik 383 L
(5,4X5,4u)

Dar dacă fotografiem într-o zonă de munte unde uneori
rezoluția practică coboară la valori de 1 secundă de arc sau mai
mici, atunci vom avea o problemă de subcuantizare, raportul
semnal/zgomot degradându-se. În cazul celui de-al doilea
telescop, C8 SCT cu distanța focală de 2030mm, ambele camere
produc rezoluții teoretice de 0,54-0,65 secunde de arc/pixel,
mai mici decât rezoluțiile practice permise de atmosferă în
general. Dacă atmosfera permite o rezoluție de 3”/pixel, avem o
rezoluție teoretică de aproximativ 5 ori mai mare,
supracuantizare. După cum am discutat mai sus, o valoare de
3X este suficientă pentru reprezentarea fidelă a unei stele,
astfel că ar fi mai utili pixeli mai mari de 10 microni latura. În
acest caz prin binarea pixelilor 2X2 obținem superpixeli cu
latura de 2 ori mai mare, dublând astfel valoarea rezoluției
teoretice la valori în jurul 1,1 – 1,3 secunde de arc/pixel, ideal
în condiții atmosferice tipice. De asemena se poate instala un
reducător de focală/corector de planeitate f/6,3 pentru a obține
o distanță focală mai scurtă (și un câmp vizual mai larg și mai
plat). În acest caz telescopul C8 împreună cu camera Atik
314L+ are o rezoluție aproape ideală în condiții obișnuite de
1,03”/pixel, iar cu camera Atik 383L o rezoluție de 0,86”/pixel.

O regulă generală pe care o putem deduce
din analiza de mai sus este că în cazul
telescoapelor cu distanțe focale scurte
este recomandabil utilizarea camerelor
0,86”/pixel
cu cipuri cu pixeli mici, sub 9 microni, iar
în cazul telescoapelor cu distanțe focale
lungi este recomandabilă utilizarea
camerelor cu cipuri cu pixeli mari, 13-21 microni. Sunt multe
cipuri cu pixeli mici implementate în camerele ccd
astronomice, dar mai puține cipuri cu pixeli mari (care sunt în
general de câteva ori mai scumpe). În cazul telescoapelor cu
distanțe focale lungi se pot folosi camere cu pixeli mai mici prin
binarea pixelilor 2X2, 3X3, 4X4 pentru a obține pixeli mai
mari.

Equinox 120 ED (f- C8 Celestron (f- C8 Celestron (f900mm, D-120mm)
2030mm, D-200mm) 1280mm)
1,47”/pixel
0,65”/pixel
1,03”/pixel
1,236”/pixel

0,54”/pixel

Observăm că obținem rezoluții de 1,2 – 1,4 arcsecunde pe pixel
în telescopul cu distanța focală de 900mm cu cele două camere.
Luând o valoare medie a rezoluției permisă de atmosferă de
3”/pixel, ambele camere au o rezoluție teoretică de 2 ori mai
bună. În general putem spune că aceste camere se potrivesc
bine la acest telescop atât timp cât rezoluția atmosferică este
mai slabă decât cea teoretică.

ATIK TITAN

ATIK 314L

ATIK 383L

13

astrofotografie
De la cunoașterea dimensiunii pixelilor și rezoluției obținute
printr-un anumit telescop este doar un mic pas până la aflarea
scalei imaginilor, mai precis ce suprafață din cip va ocupa un
anumit obiect fotografiat. Cunoscând acest lucru putem
prognoza dacă un obiect mai mare (precum o nebuloasă extinsă
sau un roi deschis de stele) vă încăpea în întregime sau nu pe
cip printr-un anumit telescop, mai precis câmpul vizual. Scala
imaginii depinde de distanța focală. Un telescop C8 203mm
f/10 are aceași distanță focală ca un telescop de 400mm f/5.
Scala imaginii în cele două telescoape este identică, dar
telescopul mai mare este de patru ori mai rapid fotografic. O
distanță focală mai mare produce o scală mai mare a imaginii,
dar un câmp vizual mai îngust. Pentru obiecte mici acest lucru
nu este o problemă, pentru că tocmai acest lucru se caută când
se fotografiază galaxii mici, nebuloase planetare, planete. Dar și
în acest caz câmpul vizual poate fi mărit prin folosirea unei
camere cu un cip ccd cu suprafață mai mare. Cunoscând
dimensiunea pixelilor, numărul lor pe orizontală și verticală și
rezoluția teoretică prin telescop putem calcula dimensiunea
câmpului vizual al cipului prin acel telescop. Cunoscând
dimensiunea aparentă a unui obiect pe cer putem calcula
suprafața pe care o va ocupa pe cip. Vom exemplifica mai jos
acest lucru cu câteva imagini luate prin două telescoape cu
camere diferite la obiecte diferite prin intermediul unei
simulări. Dreptunghiul reprezintă dimensiunea cipului. Sub
fiecare imagine este calculată dimensiunea câmpului vizual al
cipului folosit. Am ales un roi globular mare, M13 (cu o
dimensiune aparentă de 23.2' x 23.2'), o galaxie mare ca
dimensiuni M51 cu o dimensiune aparentă pe cer 11′,2 × 6′,9
(majoritatea galaxiilor au dimensiuni aparente mai mici decât
aceasta) și nebuloasa din Orion, care este printre cele mai mari
nebuloase cu o dimensiune aparentă 90.0' x 60.0 ' (puține
nebuloase sunt mai mari, de exemplu Roseta, Vălul, Bucla lui
Barnard, Nebuloasa California, Capul Vrăjitoarei). Peste 95%
dintre obiectele fotografiate de amatori sunt mai mici decât
aceste obiecte, astfel că pot fi fotografiate cu cipuri mai mici
decât cele prezentate mai jos.
În cazul obiectelor medii/mici, majoritatea fiind mai mici
decât M13 și M51 observăm că un cip cu rezoluție VGA
640X480 pixeli cu diagonala de 6mm este suficient pentru a
încadra toate aceste obiecte cu un telescop C8 cu distanța focală
2000mm redusă la 1280mm cu un reducator de focală.. Cu cât
dimensiunea cipului crește obiectul este încadrat cu mai mult
spațiu lângă el, ceea ce până la un anumit nivel aduce un plus la
efectul estetic, însă cu cipurile mari full frame obiectul se
pierde în mulțimea pixelilor fiind nevoie de decuparea lui
pentru a-l pune în evidență.
Ultimul rând de imagini reprezintă nebuloasa M42 cu un
refractor mai mic cu distanța focală de doar 600mm, mai mică
decât la telescopul anterior. Așa cum spuneam mai sus, scala
imaginii depinde de distanța focală. Aceeași cameră cu
diagonala de 6mm și 640X480 pixeli suprinde mult mai mult
din nebuloasa M42. Folosind un cip cu diagonala de 11mm –
camera Atik 314L+ observăm că nebuloasa este încadrată în
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întregime pe cip, față de telescopul anterior unde cu aceeași
cameră era încadrat doar centrul nebuloasei. Cu un cip mai
mare de 22,5mm nebuloasa se pierde pe cip, fiind nevoie de un
crop pentru reîncadrarea ei. Cu un cip cu diagonala de 43mm
nebuloasa ocupă doar centrul cipului, în acest caz cipul fiind
mult prea mare (și scump). Se observă astfel cum prin
reducerea distanței focale câmpul vizual s-a lărgit, iar scala
imaginii a scăzut. Începând cu un cip cu diagonala de 11mm
toate obiectele mai mici decât această nebuloasă (peste 99% din
obiectele fotografiate de amatori) vor încăpea pe cip un un
refractor asemănător până în 1000mm. Cu un telescop cu
distanța focală peste 1000mm este suficient acest cip pentru
obiectele mici, dar pentru cele câteva nebuloase mari este
recomandabilă o cameră cu un cip cu suprafață mai mare,
precum cel din camera Atik 383L de 22,5mm diagonala.

Se observă astfel că ceea ce contează în cazul camerelor pentru
astrofotografie cel mai mult nu este numărul pixelilor, ci
dimensiunea pixelilor și suprafața cipului. Suprafața cipului
este cel care determină mărimea câmpului vizual, în funcție de
distanța focală a telescopului prin care se fotografiază.
Numărul de pixeli al cipului determină cât de mare se va vedea
imaginea pe ecranul calculatorului sau cât de mari fotografii pe
hârtie se pot face. Cu cât sunt mai mulți pixeli, cu atât imaginea
va fi mai mare, indiferent de mărimea pixelilor. Pentru cele
mai multe obiecte, cu telescoapele accesibile amatorilor, este
suficient un cip cu o diagonală între 8 și 22mm și un număr de
pixeli între 1 Megapixel și 8 Megapixeli. De altfel, până de
curând cele mai accesibile camere și cele mai folosite aveau
între 1,4 megapixeli și 4 megapixeli, cu cipuri cu diagonale
între 11mm și 22mm. Odată cu apariția camerelor cu cipul
Kodak KAF 8300 acum 2 ani, cu cip de 8,3 megapixeli si
diagonala de 22,5mm s-a produs primul salt spectaculos în
rezoluția cipurilor de dimensiuni medii.

astronomie aplicata
Determinarea latitudinii prin metoda Pevţov
de Mihai Boacă
Metoda Pevţov pentru determinarea latitudinii constă în observarea trecerii a două
stele de aceiaşi parte a meridianului, una la sud şi una la nord, la cercul de aceiaşi
distanţă zenitală (acelaşi almucantarat) şi la un interval scurt de timp, una după alta,
stelele fiind simetrice faţă de primul vertical. Cele două stele din pereche trebuie astfel
alese, încât erorile de corecţie a cronometrului presupusă a fi cunoscută şi înregistrarea
timpilor de trecere la aceaşi almucantarat să aibă un efect minim asupra dereminărilor
latitudinii.
Metoda este precisă şi se foloseşte în punctele geodezice de ordinul I (12 perechi de
stele)
Observaţiile se fac cu instrumentul universal de precizie Wild T4, Theo 002 etc,
prevăzut cu o nivelă Talcott.

Principiul metodei.
Fie două stele una la nord de zenit σN (αN,δN) şi una la sud de zenit σS (αS, δS),
observate la aceiaşi distanţă zenitală la timpurile t1 şi t2 şi C corecţia cronometrului
presupusă aceiaşi pentru două momente apropiate. Să scriem că cele două distanţe
zenitale sunt egale:
Din triunghiul de poziţie al stelei (σ, P, Z), egalăm distanţele zenitale ale celor două
stele (vezi formula [1] din determinarea latitudinii prin observaţii la steaua polară)
sin φ sin δN + cos φ cos δN cos HN = sin φ sin δS + cos φ cos δS cos HS, (1')
Împărţim prin cos φ şi obţinem:
tg φ = (cos δS cos HS – cos δN cos HN) / ( sin δN – sin δS)

(6)

introducem notaţiile :
S = cos δS / (sin δN – sin δS) şi
N = cos δN / (sin δN – sin δS), vom avea :
tg φ = S cos Hs – N cos HN

(7)

În condiţiile iniţiale am arătat că presupunem că C –corecţia cronometrului este
cunoscută şi este aceiaşi pentru momentele apropiate.
Deci
t + C = H +α, rezultă
HN = tN +C –αN, sau HS = tS +C –αS,
unde t (N,S) este măsurat, C este cunoscut şi α (N,S) este cunoscut
Pentru mărirea preciziei steaua este observată în trecerea ei succesivă la mai multe fire
orizontale

al stelei la mai multe fire orizontale
devine prea lung, deci nepractic. Din
această cauză suntem nevoiţi a ne depărta
de meridian. Instrucţiunile admit o
apropiere de meridian de 6°-15° şi o
depărtare de 30°-40°
Limitele în distanţă zenitală sunt
determinate într-un sens, de influenţa
deviaţiilor instrumentale: înclinarea
axului secundar şi colimaţia, iar în alt sens
de stabilitatea imaginii stelelor.
Instrucţiunile limitează distanţa zenitală
între 15° -50°.
Corecţia de nivelă. Aplicarea metodei
Pevţov cere ca stelele din pereche să fie
observate la aceiaşi distanţă zenitală.
Nivela Talcott măsoară mica variaţie
inevitabilă a înclinării lunetei, când se
trece de la observarea unei stele la
cealaltă.
Dacă LN şi LS sunt semisuma lecturilor
nivelei la observarea stelei N şi respectiv
stelei S, iar α'' este valoarea în secunde de
arc a unei diviziuni a nivelei, atunci
corecţia
dφ = + (LS- LN)α'' / 2 cos AS ,
unde AS azimutul stelei sudice, iar
semnul + fiind valabil pentru zero al
nivelei de partea obiectivului, iat semnul
– pentru poziţia inversă.
Rezultatelor se va aplica corecţia de pol
mediu şi de altitudine, formule indicate în
numărul trecut al revistei .
Există şi alte metode de determinare a
latitudiniii – metoda Talcott, sau de
determinare a corecţiei cronometrului metoda Zinger, cu instrumentul de pasaj,
etc. pentru a aminti doar câteva dintre
ele.

Deplasarea polului

Condiţii favorabile.
Pentru ca eroarea corecţiei cronometrului să aibă un efect minim, este nevoie ca cele
două stele să se afle de aceiaşi parte a meridianului şi să fie simetrice faţă de primul
vertical. Steaua care se află la sud de primul vertical se numeşte steaua sudică din
pereche, iar steaua cealaltă steaua nordică.
Pentru ca erorile de observare a timpului dt1 şi dt2 să aibă efecte minime, condiţia este
ca cele două stele să fie cât mai aproape de meridian. Dar în vecinătatea meridianului
observaţiile se fac defectos din cauza micii viteze verticale a stelei, iar timpul de trecere
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Am arătat data trecută că polii
Pământului nu sun ficşi . Primul care a
constata o astfel de deplasare a fost Euler
care a calculat că deplasarea polului
trebuie să se facă pe o circumferinţă în
sens contrar acelor de ceasornic cu o
perioadă de 305 zile (perioada Euler).

ATIK este în prezent cel mai mare producător european
de camere CCD pentru astronomie cu cip răcit.
Camerele ATIK se remarcă prin zgomotul de citire foarte scăzut, sensibilitatea crescută a
senzorilor (Sony şi Kodak) şi prin sistemul de răcire controlată foarte eficient. Toate aceste
caracteristici garantează capturarea de imagni frumoase şi pline de detalii ale obiectelor
deep-sky sau planetare şi fac aceste camere foarte practice pentru cercetare ştiinţifică.

prin

STARMAX ASTRONOMIE

www.skywatcher.ro

astronomie aplicata
În anul 1888 s-a constatat la Observatorul din Berlin şi apoi la
alte observatoare europene o oscilaţie a latitudinilor. Această
observaţie a fost pusă pe seama deplasării polilor tereştri.
Pentru verificarea unei atari ipoteze s-a programat o expediţie
în Honolulu – insulele Hawai, a cărei longitidine diferă cu
aproximativ 180o de Observatorul din Berlin. Dacă variaţia
latitudinilor se datorează cu adevărat deplasării polului
terestru, atunci la două puncte de pe glob situate diametral
opus, schimbările de latitudine trebuie să fie egale şi de semne
contrare.
Observaţiile efectuate concomitent în cele două observatoare
între iunie 1891 şi mai 1892 au arătat o variaţie periodică a
latitudinilor în sensul prevăzut.
Independent de aceste constatări astronomul Chandler a
examinat o serie întreagă de determinări de latitudine, din
multe observatoare şi a găsit că perioada de variaţie a
latitudinilor este mai mare deca decât cea stabilită de Euler şi
anume de 14 luni. Newcomb a arătat că trecerea de la perioada
lui Euler la cea de 14 luni este determinată de elasticitatea
Pământului. Această perioadă se numeşte perioada lui
Chandler. Tot Chandler a stabilit că mai există o perioadă de 12
luni datorate deplasărilor sezoniere ale maselor de aer de la
suprafaţa Pământului. Aceste două componente se compun,
rezultând maxime (0'',3 ) şi minime (0'') .
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Există şi alte elemente care produc deplasarea (bruscă) a polilor
tereştri. Seismele de mare amplitudine sunt astfel de cauze. În
numărul trecut s-a editat o ilustraţie ce cuprinde această
deplasare.
În numărul viitor vom vorbi despre determinări de
longitudine.

Dicţionar.
Almucantarat – cercul mic de intersecţie a sferei cereşti cu un
plan paralel cu planul orizontului
sinonim cercul de egală
înălţime paralel cu planul orizontului
Nivelă Talcott – nivelă de precizie, cuplată cu axa orizontală de
rotire a lunetei, care serveşte la măsurarea unghiurilor mici de
deviere a axei de vizare a lunetei.
Primul vertical – cercul vertical perpendicular pe meridian.

exclusiv prin

Seria SkyProdigy
Cele mai inteligente telescoape din
univers!
Telescoapele seriei SkyProdigy reprezintă o adevarată
revoluţie în lumea astronomiei pentru amatori şi sunt
rezultatul cercetărilor neîntrerupte ale companiei
Celestron. Telescoapele combină motoare electrice, un
computer inteligent, o cameră digitală şi tehnologia
StarSense care creează instant o aliniere automată ce nu
are nevoie de intervenţia utilizatorului. Porniţi telescopul,
apasaţi un buton şi vă bucuraţi de privelişte. E chiar atat de
uşor!

calendar astronomic
Calendar astronomic
Recomandări pentru observaţii şi astrofotografie

de Horațius Flueraș
Primăvara anului 2012 aduce cu ea un eveniment interesant,
opoziția planetei Marte. Opoziția are loc când planeta Pământ
trece printre Soare și Marte. Datorită orbitelor celor două
planete, acest eveniment are loc odată la 2 ani și 2 luni (26 luni,
779,94 zile mai precis). Între aceste perioade Pământul face
2,13 revoluții în jurul Soarelui, în timp ce Marte face doar 1,13
revoluții. La aceste momente de opoziție cele două planete au
cele mai mici distanțe între ele. Datorită geometriei orbitelor
celor două planete, în special excentricitatea mare a orbitei lui
Marte rezultând în variații în viteza orbitală și angulară a
planetei față de noi, intervalele dintre două opoziții variază, iar
opozițiile perihelice (când Marte este la periheliu, mai
aproape) fiind mai puțin frecvente decât opozițiile afelice
(când Marte este la afeliu, mai departe).
În acest an Marte se află la o opoziție afelică, cu o distanță între
Pământ și Marte de 100,78 milioane de km (5 martie). Marte
subîntinde pe cer un unghi de doar 13,89 secunde de arc. Cea
mai apropiată opoziție a fost în 2003 când Marte a fost la 55,76
milioane de km de noi, cu o dimensiune aparentă de 25,11
secunde de arc.
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Opozițiile următoare vor avea loc la distanțe din ce în ce mai
mici, următoarea opoziție apropiată având loc în 27 iulie 2018
când Marte va fi la 57,59 milioane de km de noi, cu o
dimensiune aparentă de 24,31 secunde de arc.

Deși ne aflăm la o opoziție afelică extremă, planeta Marte este
foarte strălucitoare pe cerul de seară, aflându-se în constelația
Leu, având o magnitudine de -1,23 la opoziție și scăzând repede
pe măsură ce zilele trec. Cu un telescop astronomic de amatori
cu un diametru de 125mm se poate observa calota polară
nordică ca o pată albă circulară si câteva forme de relief mari,
vag definite. Cu un telescop de 30cm se observă mai multe
detalii pe disc. Emisfera sudică prezintă mai multe furtuni de
praf ce apar ca pete albe strălucitoare de formă neregulată.
Sezonul furtunilor pe Marte durează între a doua jumătate a
lunii februarie și prima săptămână din aprilie. Când o furtună
ajunge la maturitate discul/zona respectivă de pe planetă apare
ca o pată de culoare portocalie, detaliile de suprafață fiind
invizibile. O fotografie realizată la 2 zile după opoziție, în 7
martie este prezentată mai jos. Se observă calota polară de nord,
furtuni de praf în partea estică a planetei, precum și câteva
forme de relief mai înalte.
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Venus este puternic strălucitoare pe
cerul de seară, aflându-se lângă
planeta Jupiter, dar fiind mai
strălucitoare. Are un diametru
aparent de 21,1 secunde de arc și o
strălucire de -4,3 magnitudini.
Datorită atmosferei dense nu se pot
observa detalii, ci doar forma
planetei, Venus prezintentând faze,
ca și Luna

Credit: JPL, NASA

Mai sus prezentăm o hartă a planetei Marte, utilă pentru
identificarea formelor de relief.
Deși iarna a trecut, Jupiter este încă prezent pe cerul de seară în
constelația Aries, apunând repede. Datorită altitudinii mici
deasupra orizontului trebuie observat de îndată ce se apare pe
cer. Jupiter are o dimensiune aparentă de 34,9 secunde de arc
pe cer, o strălucire de -2,1 magnitudini, prezentând detalii
multe în orice telescop. Cu un telescop mic se observă benzile
ecuatorial.
Cu un telescop mai mare se pot observa detalii în benzi, marea
pată roșie, furtuni circulare de diferite dimeniuni. Sezonul
fotografierii lui Jupiter a trecut, însă se mai pot face imagini
bune dacă începem imediat ce se lasă întunericul. Prezentăm
mai jos planeta Jupiter fotografiată în septembrie 2011 într-un
moment mai propice, cu un telescop mediu ca apertură. Se pot
vedea nenumărate detalii ale furtunilor care brăzdează
planeta.

Sezonul observării planetei Saturn se
apropie, planeta răsărind din ce în ce
mai sus pe cer pe măsură ce trec
zilele, în constelația Fecioară. Saturn
are o magnitudine de 0,4 și un
diametru aparent de 18,8”, și va crește puțin apropiindu-se de
opoziție la mijlocul lui aprilie. Sunt vizibile inelele cu
diviziunea Cassini și câteva detalii pe disc.

Venus

Foto: Emil Fruntelata
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calendar astronomic
Constelația Orion cu nebuloasa celebră M42 este încă prezentă pe cerul serii apunând la miezul nopții. Dacă iarna a fost prea
friguroasă pentru observații astronomice, luna martie este un moment propice pentru observarea nebuloasei la temperaturi mai
suportabile.
Cometa C/2009 P1 (Garradd) a ajuns în constelația Draco putând fi observată aproape întreaga noapte. Are cea mai mare strălucire în
luna martie, fiind mai aproape de Pământ. Prin telescop comenta prezintă un nucleu central și o coadă lungă vizibilă doar în
telescoapele mai mari. În fotografii se observă însă prezența a două cozi. César Cantú a realizat o fotografie în luna martie a cometei
unde se pot observa cele două cozi (fotografia este disponibilă pe site-ul personal la adresa
http://www.astrophoto.com.mx/picture.php?/255/category/13).
În fiecare an la începutul primăverii comunitatea astronomilor amatori sărbătorește ziua astronomiei. În acest an data fixată este
sâmbătă 28 aprilie. Astronomi amatori din întreaga țară (acolo unde sunt) vor organiza evenimente de popularizare a astronomiei, în
principal sesiuni de observații pentru public în zone centrale ale orașelor. Invităm toți pasionații de cunoașterea cerului să participe la
aceste acțiuni. Pentru mulți dintre cei care trec prin fața telescoapelor noastre este prima ocazie să vădă cu proprii ochi detalii pe
suprafața Lunii, planetele Jupiter, Marte, Saturn, nebuloase, roiuri stelare și galaxii.

În Cluj-Napoca, Societatea Astronomică Andromeda va organiza o astfel de sesiune
de observații pentru public în seara zilei de sâmbătă 28 aprilie (posibil și duminică
29 aprilie, dacă sâmbăta este înnorat) într-o piață din centrul orașului. Mai multe
detalii despre locul unde va fi organizată vom anunța la începutul lunii aprilie pe
situl nostru www.astrocluj.ro. Nu uitați să verificați pagina principală a sitului
pentru a fi la curent cu evenimentele organizate de Societatea Astronomică
Andromeda.
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SOCIETATEA ASTRONOMICA ANDROMEDA
intră pe

www.astrocluj.ro
www.astrocluj.ro
şi află mai multe despre astroclub

